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yüzde 79 ve MERS-cov genomu ile yüzde 50 oranında benzerlik gösteren 
COVID-19 etkeni SARS-cov-2 ile çok hızlı yol almışlardır. (Lu et al., 
2020)  

Örneğin, Oxford aşısı geliştiren Prof. Sarah Gilbert ve ekip arkadaşları, da-
ha önce MERS-cov için bir aşı geliştirmiş ve erken klinik çalışmaları umut 
vaat etmişti. Bu nedenle, Oxford grubu virüse çok yakından tanıyordu. 
Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi de 1949 yılından 
beri aşı üretiyor. 2015 yılında adenovirüs vektör platformunu kullanarak 
Ebola ateşine karşı vektör tabanlı iki aşıyı başarıyla geliştirdi ve kaydettirdi. 
İnfluenza ve MERS’e karşı aşılar geliştirmek için adenoviral vektörler kul-
landı. Her iki aşının klinik deneylerin ileri aşamasında olduğu biliniyor. Bu 
deneyimler de normalde yıllar süren süreçlerin bir kaçta ayda gerçekleşti-
rilmesini sağladı.   

Aşıya olan acil gereksinim, başka süreçlerin de hızlanmasını sağladı. (How 
can we develop a COVID-19 vaccine quickly?, n.d.) Avrupa İlaç 
Ajansı [European Medicines Agency (EMA)] gibi kuruluşlar verilerin dene-
tim süreçlerini hızlandırdılar. Ortalama 20-40 gün olan süreyi 20 günün 
altına çektiler. (EMA-Fast-track procedures for treatments and 
vaccines for COVID-19, n.d.) 

 ABD Gıda ve İlaç İdaresi [Food and Drug Administration (FDA)] aşı çalış-
maları için hazırlamış olduğu kılavuzda, klinik deneylerin boyutlarının bir 
aşının güvenliğini ve etkililiğini gösterecek kadar büyük olmasını sağlama-
nın önemini tartışıken, aşılanan kişilerin en az yüzde 50’sinde bir COVID-
19 aşısının hastalığı önleyeceğini veya şiddetini azaltacağını beklediğini 
belirtiyor. (Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Takes Action to 
Help Facilitate Timely Development of Safe, Effective COVID-19 
Vaccines, n.d.) Bu değer elbette klinik çalışmalarda örnek büyüklüğü 
ölçümü için konulmuş bir sınır etkidir; etkinliği daha yüksek ve uzun süreli 
bir korunmayı umut ediyoruz.  

COVID-19 Aşı Adaylarının Aşı Tipleri: Şu anda dünya çapında COVID-19 
için yaklaşık 176 farklı aşı geliştirilmektedir. Bu aşılarda farklı teknolojiler 
denenmektedir. Bazı teknolojiler daha önce lisanlı herhangi bir aşıda kulla-
nılmamıştır. Aşağıda COVID-19 aşısı için kullanılan aşı tipleri sunulmuştur: 
(Callaway, n.d.) 

1. Komple viron aşıları: Mevcut aşıların birçoğu attenüe (zayıflatıl-
mış) ya da inaktive edilmiş virüs aşılarıdır. Zayıflatılmış ya da 
inaktive edilmiş bir biçimde virüsün kendisi kullanıldığından gü-
venlik süreçleri çok sıkıdır. Bu grupta iki tür aşı bulunmaktadır. 
Bunlar, canlı attenüe (zayıflatılmış) aşılar ve inaktif aşılardır.  
Canlı attenüe aşılar, hayvan ve insan hücrelerinde  mutas-
yonlarla zayıflatılmış, virülansı ortadan kaldırılmış virus suşlarıyla 
hazırlanır. Canlı attenüe aşılar, doğal viral enfeksiyonlarda oldu-
ğu gibi hem humoral hem de hücresel immun yanıtı uyarabilir. 
Ancak korona virüslerde aşı virüsünün mutasyon geçirerek yeni-
den virulans kazanma olasılığı COVID-19 için bu tip bir aşıyı zor-
laştırdığı düşünülmektedir. Yine de bu yönde çalışmalar var. 

https://www.fda.gov/
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New York, Farmingdale’deki Codagenix, Pune’daki bir aşı üreti-
cisi olan Serum Institute of India ile genetik kodunu değiştirerek 
SARS-cov-2’yi zayıflatmak üzerine çalışmalarını sürdürmektedir-
ler. 
İnaktive aşılar, kimyasal (formaldehit) veya fiziksel (UV, ısı) bir 
yöntem kullanılarak öldürülmüş patojen suşlarla hazırlanır. İnak-
tive edilmiş virüs yaklaşımının bir dezavantajı, aşının virüsle etkili 
bir şekilde savaşmak için her zaman yeterince güçlü bir bağışıklık 
yanıtı üretmemesi ve bazen koruma için ikinci bir dozun gerekli 
olmasıdır. Çalışılan inaktive aşıların hepsi 14. Ya da 21. Günde 
ikinci bir dozu planlamışlardır. Çin’deki dört şirket (Wuhan Biyo-
lojik Ürünler Enstitüsü; Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü; Çin 
Tıp Bilimleri Akademisi ve Pekin’deki Sinovac Biotech) bu tip 
bir aşı adayının üzerinde çalışmaktadır. 

2. Nükleik asid bazlı nükleik (DNA ve mrna) aşıları: Bu tip aşılarda 
bağışıklık tepkisine yol açan bir koronavirüs proteini için genetik 
yapının (DNA veya mrna şeklinde) kullanılması hedefleniyor. 
Nükleik asit, insan hücrelerine yerleştirilir. Bu hücrelerde virüs 
proteininin kopyaları çıkarılır. Kopyalanan çoğu zaman virüsün 
başak [Spike (S protein)] proteinidir. 
RNA aşısında, virüsün genetik kodunu taşıyan RNA bir kişiye 
enjekte edilir.  Enjekte edilen kişinin hücreleri, bu genetik kodu 
kullanarak S proteini üretir ve bağışıklık sistemini harekete geçi-
rir. En önemli avantajları hızlı şekilde üretilebilmeleridir. Biyo-
teknoloji şirketi Moderna’nın çalışması bu grubun en ileri aşı 
adayıdır.  Pfizer ve Sanofi gibi birçok firmanın benzer bir yakla-
şımla aşı üretmeye çalıştıkları biliniyor.   
DNA aşısında, benzer şekilde virüsün hedefteki proteinini 
yapmak üzere genetik kod kişiye verilir. Bu kişinin hücreleri, is-
tenen proteini üretecek RNA’yı yapmak için bu talimatları kulla-
nır. Böylece bağışıklık sistemi uyarılır. DNA aşısı da aşı yapımın-
da yeni bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, DNA’yı bir kişinin hüc-
relerine almak, RNA’yı içeri almaktan daha zordur. Yine, virusle 
çalışılmadığı için üretim ve aşı hazırlama aşamaları daha güvenli 
ve kolaydır. Inovio, DNA’nın alındığından emin olmak için elekt-
riksel bir darbe gerektiren aşı uygulanması için insan çalışmaları-
na başlamıştır. 
RNA ve DNA aşıları günümüzdeki en yeni aşı yaklaşımlarından 
biridir. Ancak bu teknoloji kullanan lisanslı bir aşı da bulunmadı-
ğından çok dikkatli bir şekilde inceleme altındadırlar.  

3. Viral vektör aşıları: Bu aşılarda başka bir virüs, aşı adayının virü-
sünün genetik materyalini kişiye taşır.  Taşıyıcı virüs (adenovirüs, 
kızamık), vücutta koronavirüs proteinleri üretebilecek şekilde ge-
netik olarak tasarlanır. Bu virüsler zayıflatıldıklarından hastalığa 
neden olmazlar. Verilen kişi için güvenlidir; taşınan genetik ma-
teryal ile bağışıklık sisteminin uyarılmasına ve antikorların üre-
tilmesini sağlanır. Bu tür aşılar, bağışıklık sisteminde güçlü bir 
tepkiye neden olurlar.  
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İki türü vardır: Hücreler içinde hâlâ çoğalabilenler (replikasyon 
yapabilenler) ve anahtar genler devre dışı bırakıldığı için çoğa-
lamayanlar. 
Çoğalma yeteneği olan viral vektör aşılarına örnek yeni 
onaylanan Ebola aşısıdır. Bu grupta kızamık, influenza virüsü gi-
bi virüsleri kullanan preklinik aşamada aşı çalışmaları da bulun-
maktadır. 
Çoğalma yeteneği olmayan viral vektör aşılarında en çok 
adenovirus kullanılmaktadır. Adenovirüs vektörüne SARS-cov-
2’in S protein sekansının eklendiği aşılar diğerlerine göre daha 
güvenli görülmektedir. Ancak, bu yöntemi kullanan lisanslı bir 
aşı henüz bulunmamaktadır. Bu aşıda da ikinci bir doza gereksi-
nim olabilir.  

4. Protein bazlı aşılar: Bu aşılarda koronavirüsün dış kaplamasını 
taklit eden protein parçaları veya protein kabuğu kullanılır.  
Protein alt birimleri (Protein Subünit) üzerinde çalışan aşılar-
da genellikle virüsün S proteinine veya reseptör bağlanma alanı 
adı verilen önemli bir kısmına odaklanılmaktadır. Bu aşıların işe 
yaraması için adjuvanlar, yani bağışıklık uyarıcı moleküller gere-
kebilir. SARS virüsüne karşı benzer aşıların maymunları enfeksi-
yona karşı koruduğu biliniyor; ancak insanlarda test edilmemiş-
tir.  
Virüs benzeri parçacıkların [virus-like particle (VLP)] kulla-
nıldığı aşılarda boş virüs kabukları, koronavirüs yapısını taklit 
eder; ancak genetik materyalden yoksun oldukları için bulaşıcı 
değildir. Adjuvana ihtiyaç duyulmadan immunojenik yanıtı uya-
rabilecek kadar 3D virüs benzeri yapıda antijen kopyasını taşır-
lar. Güçlü bir bağışıklık tepkisini tetikleyebilirler; ancak üretimleri 
zordur. 

Dünyada COVID-19 Aşı Çalışmalarının Durumu: DSÖ dünyada süren aşı 
çalışmalarının listesini 3 Eylül 2020 tarihinde güncelleyerek yayımladı. Bu-
na göre, klinik değerlendirme aşamasında 34 ve klinik öncesi değerlendir-
me sürecinde de 142 olmak üzere toplam 176 aşı çalışması bugün itibari ile 
devam etmektedir. Klinik araştırma Evre 3 aşamasındaki sekiz aşı adayının 
üçü çoğalma yeteneği olmayan viral vektör aşısı, üçü inaktif virüs aşısı, ikisi 
de RNA aşıdır. (WHO. DRAFT landscape of COVID-19 candidate 
vaccines – 3 September 2020, n.d.) Evre 3 çalışması için bazı aşı takip 
siteleri ve DSÖ basın brifinglerinde dokuz aşı olduğu da belirtilmektedir. Bu 
son aşı, Avustralya’daki Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü tarafından 
Bacillus Calmette-Guerin (BCG) aşısının kısmen koronavirüse karşı koruma 
sağlayıp sağlamadığını görmek için yürüttüğü Evre 3 aşamasındaki BRACE 
aşı çalışmasıdır. (Coronavirus Vaccine Tracker, n.d.) Ancak bu derle-
mede DSÖ’nün bu konudaki en son resmi belgesi olan 3 Eylül belgesi kay-
nak alınmıştır.  

Aynı tarihte Nature’de yayınlanan bir makaleye göreyse, 321 aşı adayı 
vardır; 33’ü klinik çalışma aşamasındadır. (Evolution of the COVID-19 
vaccine development landscape, n.d.) 
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